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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4كتاب القرآن ) _الموطأ

 الدعاء في جاء ما :بابو  ،شرح: باب: ما جاء في ذكر هللا تبارك وتعالى
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .وعلى آله وصحبه أجمعينا محمد بينن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تبارك وتعالى-شرح: باب: ما جاء في ذكر هللا 
 أحسن هللا إليك:

 :تبارك وتعالىما جاء في ذكر هللا  :باب
 أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن يحيى حدثني
 ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 عنه ومحيت ،حسنة مائة له وكتبت ،رقاب عشر عدل له كانت مرة مائة يوم في ،قدير شيء كل على وهو
 أحد إال به جاء مما بأفضل أحد يأت   ولم ،يمسي حتى ذلك يومه الشيطان من احرز   له وكانت ،سيئة مائة
 ((.ذلك من أكثر عمل

 أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني
 خطاياه عنه حطت مرة مائة يوم في وبحمده هللا سبحان :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
ن  ((.البحر زبد مثل كانت وا 

- هريرة أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن لكالم عبد بن سليمان مولى عبيد أبي عن مالك عن وحدثني
 ،وثالثين اثالث   وحمد ،وثالثين اثالث   وكبر ،وثالثين اثالث   صالة كل دبر سبح من: "قال أنه -رضي هللا عنه

 ذنوبه غفرت ،قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده هللا إال إله بال المائة وختم
 ".البحر زبد مثل كانت ولو

 إنها" :الصالحات الباقيات في يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن صياد بن عمارة عن مالك عن وحدثني
 ".باهلل إال قوة وال حول وال ،هللا إال إله وال ،هلل والحمد ،هللا وسبحان ،أكبر هللا :العبد قول

 بخير أخبركم أال": -ضي هللا تعالى عنهر - الدرداء أبو قال :قال أنه زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني
 أن من لكم وخير ،والورق  الذهب إعطاء من لكم وخير ،مليككم عند وأزكاها ،درجاتكم في وأرفعها أعمالكم

 ."تعالى هللا ذكر" :قال ،بلى :قالوا "؟أعناقكم ويضربوا أعناقهم فتضربوا عدوكم تلقوا
 عمل من آدم ابن عمل ما: "-رضي هللا عنه- جبل بن عاذم الرحمن عبد أبو وقال :زياد أبي بن زياد قال

 ".هللا ذكر من هللا عذاب من له أنجى
رضي - رافع بن رفاعة عن أبيه عن الزرقي يحيى بن علي عن المجمر هللا عبد بن نعيم عن مالك وحدثني
صلى هللا - هللا رسول رفع فلما ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وراء نصلي ايوم   كنا: "قال أنه -هللا عنه
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 اكثير   احمد   ،الحمد ولك ربنا :وراءه رجل قال ((حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،الركعة من رأسه -عليه وسلم
 أنا :الرجل فقال ؟((اآنف   المتكلم من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول انصرف فلما ،فيه امبارك   اطيب  
 يكتبهن أيهم يبتدرونها املك   وثالثين بضعة رأيت لقد)) :-ى هللا عليه وسلمصل- هللا رسول فقال ،هللا رسول يا

 .((أوال  
 "-تبارك وتعالى-باب ما جاء في ذكر هللا " :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

وما تقدم في القرآن الذي هو أعظم األذكار، ثم أردفه بالذكر األعم، والذكر يشمل القرآن وغير القرآن، فالقرآن 
على  هفضل وأن ،الكالم رتفضيله على سائ ،ن أعظم األذكار، وأخص األذكار، وأفضل األذكار، وجاء وصفهم

  .الكالم كفضل هللا على خلقه رسائ
 هوووووووو الكتووووووواب الوووووووذي مووووووون  وووووووام يقووووووورأه

 

 كأنمووووووووووووا خالووووووووووووب الوووووووووووورحمن بووووووووووووالكلم   
 

مع  ا، وذكرنا مرار  -جل وعال-ويكفيه أنه كالم هللا، فعلى لالب العلم أن يكون ديدنه النظر في كالم هللا  
ن حفظوا القرآن فقد هجروه ااألسف الشديد أن كثير    ونظر ، ال يكون لهم ورد يومي من تالوةمن لالب العلم وا 

 عن الصحابة وسلف هذه األمة وخيارها. اوعمل، على اللريقة التي ذكرت سابق   وتدبر وعلم
  "ما جاء في ذكر هللا تبارك تعالى :باب"

{نه عظيم، الذكر شأ يَن َّللاََّ َكث ير ا َوالذَّاك َرات  جاء في فضله  ))سبق المفردون(( [( سورة األحزاب53)] }َوالذَّاك ر 
}َيْذُكُروَن َّللاهَ ق َيام ا  اإلمكان واإلنسان جالس  ائم  اعد، وهو من أسهل األعمال وأيسرها، بانصوص كثيرة جد  

ْم{ ا َوَعَلَى ُجُنوب ه   ا، ولو عود المسلم نفسه على أن يكون لسانه رلب  ال يكلف شيئ ا [( سورة آل عمران191)] َوُقُعود 
؟ إن فاته ماذاما دب اليأس إلى  لبه، وال حزن، وال لحقه هم وال نصب؛ ألنه يحزن على  -جل وعال-بذكر هللا 

ن جلس ينتظر  األمور على النفس ومن أشق -شيء من أمر الدنيا فالبا يات الصالحات خير من الدنيا كلها، وا 
أو أ ل، بل إذا جرب  ر صاحبه ساعة أو أكثرال يضيره أن يتأخ لكن إذا كان يذكر هللا وهو ينتظر -االنتظار

أكثر من مائة  صاحبه ال يحضر، يتمنى أن يتأخر صاحبه، وفي الذكر يتمنى أن -جل وعال-الذكر وأنس باهلل 
أنه يلرد الشيلان،  لقيم في الوابل الصيب، ومن أهمها يقول:فائدة، أكثر من مائة فائدة ذكرها العالمة ابن ا
أنه ، ومنها: عن القلب ، ومنها: أنه يزيل الهم والغم-عز وجل-ويقمعه، ويكسره، ومنها: أنه يرضي الرحمن 

، يجلب الرزق ، و : أنه ينور الوجه والقلب، ومنهاأنه يقوي القلب والبدنومنها:  ،يجلب للقلب الفرح والسرور
، و لب رحى الدين، ومدار المحبة التي هي روح اإلسالم : أنه يورث، ومنهاو الذاكر المهابة والنضرةيكسو 

جل -رلب بذكر هللا  ا، ولسانه دائم  -جل وعال-الذي ديدنه ذكر هللا ؛ المرا بة : أنه يورثالسعادة والنجاة، ومنها
يورث  -جل وعال-اإلكثار من ذكر هللا ، ف-جل وعال-ال شك أن الذي بعثه على ذلك مرا بة هللا  ،-وعال

 .-رحمه هللا تعالى-ابن القيم ، إلى غير ذلك مما ذكره اإلحسانالمرا بة، فيدخل اإلنسان في مرتبة 
الذكر باللسان فقط يترتب عليه ما وعد به من  ال كذا فله كذا، يترتب عليه هذا، لكن إذا صحب الذكر  الذكر:

ولذا  ؛-جل وعال-لعمل بما يقتضيه هذه األذكار فقدر زائد ال يعرف  دره إال هللا باللسان حضور القلب والتدبر وا
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 -إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي  "أفضل من أن تلقوا عدوكم" :يعني ،فيه ما يأتي من الفضل العظيم جاء
 .ا ريب  

ذكرته في  كرني في مأل))من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذ: -كما نبه الشيخ-نعم من أعظم الفوائد 
جالس مع  اأو أمير   أن الملك مثال  لو  -د على كافة المستوياتوهذا يوج- منا ايعني لو أن واحد   خير منه((مأل 

ثم يخبر فالن بأن الملك ذكره، ما ينام تلك الليلة، ما وفالن..، أحد من أهل العلم أو كذا، و ال: فالن ماذا فعل؟ 
جل -هذا شيء شاهدناه، ومن الذي ذكره؟ مخلوق ال يقدم وال يؤخر، لكن إذا ذكره هللا م، ما ينا االنوم،  لع   أتيهي

 ؟وهللا المستعان، نعم ،ذكرته في نفسي(( ))من ذكرني في نفسه: -وعال
 ......:طالب
، ذكر، في نفسه هذا تأمل، هذا ذكر  لب، ذكر  لبي، وهو محمول على أنه مع اال بد من أن يكون كالم   نعم،
 لكن من غير حضور أحد؛ ألن التأمل القلبي تفكر هذا ما هو بذكر. ،كة اللسانحر 

 صالح أبي عن بن عبد الرحمن بن الحارث بكر أبي مولى -مصغر- سمي عن مالك عن حيىحدثني ي"يقول: 
 كشري ال وحده هللا إال إله ال :قال من)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان

 :وجاء في بعض الروايات ،وهذا القدر في الصحيحين "((قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له
أكثر  ات، هذه الزياداتهذه الزياد هالن في الغالب أن المائة ما في ((بيده الخير)) :وفي رواية ((يحيي ويميت))

ال معبود  ال إله إال هللا: ((لى كل شيء قدير، وهو عوله الحمد ،له الملك))ما تأتي في العشر مرات، نعم، 
؟ ماذا :يجوز أن يكون الحال معرفة؟ ال بد أن يؤول بنكرة فنقول ؟نعمحال، يعني حال كونه  :بحق إال هللا، وحده

 .نعم
وووووووووووالحووووووووووال إن  ووووووووووع   فاعتقوووووووووود  ارف لفظ 

 

 (وحدك اجتهوووووووووودو)كوووووووووو تنكيووووووووووره معنووووووووووى   
 

 .امنفرد   :يعني
 في)) هذه أحوال، ((وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،له الملك))حال،  اوهذا أيض   ((وحده ال شريك له))
 كانت))ويدل لهذه الرواية  وله في آخر الحديث:  ،((إذا أصبح)) :وفي رواية ،مرة مائة يوم في ((مرة مائة يوم
: نعم ياتوجاء في بعض الروافدل على أنها تقال في الصباح،  ((يمسي حتى ذلك يومه الشيلان من احرز   له

فعلى هذا األولى أن يحافظ عليها في الصباح والمساء، وبالتجربة  ))من  الها حين يمسي كان له مثل ذلك((
يقول  ((ر اب عشر عدل له كانت))في يوم مائة مرة تقال في عشر د ائق، تقال في عشر د ائق ما تزيد، 

، "وبالكسر المثل"عدل الشيء من غير جنسه، ، العدل ما "العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه"الفراء: 
 له وكتب)) وعتق ولد إسماعيل له مزية، ،))كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل((عشر ر اب، في العشر  ال: 

 بأفضل أحد يأت   ولم ،يمسي حتى ذلك يومه الشيلان من احرز   له وكانت ،سيئة مائة عنه ومحيت ،حسنة مائة
تب له مائة حسنة، يقول: أ رأ آية واحدة من القرآن أكثر من هذه الحسنات إن كان  د يقول: ك ((به جاء مما

القصد مائة حسنة، نعم، نقول: يا أخي تنوع العبادات واألذكار منها مللب شرعي، ا رأ القرآن و ل مثل هذا، 
 ،وله الحمد ،الملكال إله إال هللا وحده ال شريك له، له "ومن أين لك عتق عشر ر اب؟  د يقول  ائل: أ ول: 
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أربع،  ،عشر مرات يصير لي أربعة من ولد إسماعيل، وأ ولها ثانية "وهو على كل شيء  دير ،يحيى ويميت
يصير لي أربعين، أكثر من عشر ر اب، نقول:  ل هذا الذكر وذاك الذكر، والثالث، والرابع،  ،وعاشرة ،وثالثة

إذا فتحنا باب الحسابات مع  ،، لكن الشيلان يخذل ويسول-جل وعال-بذكر هللا  اوالعاشر، واترك لسانك رلب  
، يعني من منا يحافظ على أذكار النوم وهي تبلغ نحو األربعين كما  ال ابن ما عملنا شيئ ا -جل وعال-الرب 
تجد اإلنسان ما عنده مانع يجعل الراديو عند رأسه ويسمع األخبار، ويسمع أمور وتحليالت إلى أن يغشاه  ؟القيم
ن كان ابن القيم ذكر أنها نحو األربعين ،ومالن  ،خفيف على النفس هذا، لكن أذكار النوم من يأتي بها كاملة، وا 

ال ما تصل؟  ؟نعم وما بينها، تصل إلى األربعين وا 
 ......:.طالب

لالع من أهل اال -رحمه هللا-ابن القيم في لريق الهجرتين  ال: وهي نحو أربعين، أذكار النوم، ترى ابن القيم 
 ؟وأما أنا فقد سألت الشيخ ابن باز  لت: تصل إلى األربعين؟  ال: وال نصفها، نعم ،الواسع
 .......:طالب
 .-رحمه هللا-هذا على حسب الالعنا، لكن من مثل ابن القيم في الالعه  نعم،
 .......:طالب
لها و ت النوم؟ يعني يتعبد هل يظن به أن يقرأ األذكار العامة، ويخصص  -رحمه هللا-لكن ابن القيم  نعم،

أن يتركها حسب التيسير  من بكونه يقال في هذا الو ت؟ يعني جاءت أذكار رتب عليها فضل عظيم، فبدال  
دد في فرغ؛ ألن ترتيب األذكار في أو ات معينة تعين على ذكرها وتذكرها، لكن لزوم الو ت الذي لم يحومتى ما 

ن كان الباعث عليه أنه  ،ي جعل هذا الذكر في هذا الو ت، نعم، يعنعالشرع عند أهل العلم ابتدا  ال ينسى في وا 
 .عرف أهل العلم ابتداع

رضي هللا -وهو يحسبها هل يدخل فيه ما قال ابن مسعود  ،يقول: من أراد تكرار هذه األذكار أكثر من مرة
كثيرة، وهل للمسلم إذا كانت عدوا سيئاتكم" مع أن األذكار التي فيها تعداد وردت  ،: "ال تعدوا حسناتكم-عنه

 ؟ايومي   ايجعل له منها عدد   الأهناك أذكار لم يرد فيها تعداد 
، وفدوا أنفسهم بأعداد، كان أبو افي أو ات، وعدوا أعداد   االسلف في هذا الباب وظفوا أمور   على كل حال حال

بس ال  ؟ابل ديته من الدراهم، نعميسبح في كل يوم اثنا عشر ألف تسبيحة، يعني في مق -رضي هللا عنه-هريرة 
 يتعبد اإلنسان بهذا العدد المعين.

وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة  ،وله الحمد ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك :من قال))
في و  ((الشيطان من احرز   له وكانت ،سيئة مائة عنه ومحيت ،حسنة مائة له وكتبكانت له عدل عشر رقاب، 

 ))وحفظ يومه حتى يمسي، ومن  ال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك((.رواية: 
يعني هذا أنه ما هل نعم، و  ))من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة هللا((معنى حفظ؟ يعني مثل  وله:  ما

؟ هذه يصدم ويموت، يللع من المسجد ويقول األذكار هذه، نعم، ما يمكن هذا ؟ما يموت ؟تجري عليه األ دار
على مثل  امن أشد الناس حرص   -عليه الصالة والسالم-أسباب  د تترتب عليها آثارها و د تتخلف، نعم، والنبي 
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، وهناك أذكار جاءت للحفظ، لحفظ -عليه الصالة والسالم-ومع ذلكم لما جاءه يومه رحل  ،هذه األذكار
عم ظ من الجذام، نء من  ضائه، كما جاء في الحفاإلنسان، وال يمنع أن ينسى هذا الذكر إذا أراد هللا إنفاذ شي

 من هو؟يحدث به الراوي، 
 .......:طالب

وله في ذلك اليوم، ، لكن حدث به وهو مجذوم فقيل له،  ال: نسيت أن أ هو مجذوم، نعم، المقصود أنا نسيتو 
 ،((ذلك من أكثر عمل حدأ إال به جاء مما بأفضل أحد يأت   ولم ،يمسي حتى))، أنا نسيته، نسيته ما أدري وهللا

وفيه جواز الزيادة على هذه العدة، يعني األعداد المحددة في الشرع إما أن يلزم  ((ذلك من أكثر عمل أحد إال))
ما أن تكون مللقة يأتي بالعدة المحددة ويزيد عليها، وهنا ما  االعدة الواردة شرع   بحيث ال تجوز الزيادة عليها، وا 

األفضل أن تكون المائة متوالية، األفضل أن تكون المائة متوالية، وظاهر الحديث يدل يدل على جواز الزيادة، و 
المقصود أنه في يومه يأتي بمائة مرة من هذا الذكر العظيم،  اأو مفر    اجاء بها في اليوم متوالي   على أن من

ل أن تكون متوالية في أول أو في آخره، لكن األفض مجلس أو في مجالس، في أول النهارفي  اأو مفر    امتوالي  
ذا  الها في أول الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم.  النهار ليتم الحفظ في النهار كله، وا 

صلى هللا - هللا رسول أن هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثني"
ن ،خطاياه عنه حطت مرة ةمائ يوم في وبحمده هللا سبحان :قال من)) :قال -عليه وسلم  زبد مثل كانت وا 

فعل محذوف تقديره: سبحت هللا ل سبحان: منصوب وا ع مو ع المصدر سبحان هللا(( :))من  ال" ((البحر
 -جل وعال-ومعنى التسبيح: تنزيه هللا  ))سبحان هللا وبحمده في اليوم مائة مرة((، ا، كسبحت هللا تسبيح  اسبحان  

ينزه  -جل وعال-نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل، فاهلل عما ال يليق به من كل 
 ويسبح عن هذه كلها.
تدرون كم تستوعب من الو ت؟ سبحان هللا وبحمده مائة مرة، في د يقة ونصف ما تزيد،  ))في يوم مائة مرة((

من اإلخوان لالب العلم ال يخلر لهم  خفيف اللسان يقولها في د يقة، لكن ال تزيد على د يقة ونصف، وكثيرو 
 هذا األمر على بال، وهذا حرمان شديد.

ين  واعد أحلت عنه خلاياه ولو مثل زبد البحر، وبحمده مائة مرة في د يقة ونصف  و د يقول  ائل: سبحان هللا
حد أل هذا الأهل العلم الذين يقولون: من عالمات الخبر الموضوع ترتيب األجر العظيم على العمل اليسير؟ 

هذا في  ،في البخاري ومسلم، هل يمكن أن يقول أحد فيه شيء؟ ال يمكن ،كالم فيه، في الصحيحين
دواوين الفي غير  ..،ة التي يقولونها حينما يوجد حديث ال إسناد له، أو يوجد في كتاب غيردالصحيحين، والقاع

 بهذا. امبدئي   االمعتبرة المشهورة عند أهل العلم، فيحكم عليه حكم  
ن كان جري   ،والمقصود بذلك الصغائر ))حطت عنه خطاياه(( وهي أن الكبائر ال بد لها من  ،على القاعدة اوا 

ن كانت مثل زبد البحر((توبة،   وهو ما يعلو عند هيجانه وتموجه. ،في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر ))وا 
يعني فعل    ال حين يمسي وحين يصبح(())من  :زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح

 -إلى آخره-. .ال إله إال هللا." مثلما تقدم: ،أن يلتزمها اوعلى المسلم عموم   ،هذه األذكار التي على لالب العلم



6 
 

 ،-عليه الصالة والسالم-، واالستغفار مائة مرة، كما حفظ عن النبي "سبحان هللا وبحمده مائة مرة"و ،"مائة مرة
عشر مرات، يعني لو جعلها المسلم  -عليه الصالة والسالم-أحد عشر مرات، والصالة على النبي  و ل هو هللا

 مع ورده في الصباح والمساء ليس بكثير هذا.
 .......:.طالب
حفظ، هذا ال ينعلف، ما هو مثل صيام  هذكر، ما في ه، لكن الحفظ ما يبدأ إال من ذكرها، الذي  بله ما فينعم

 النفل.
 .......:.طالب

 له ذلك. صلال ما يكفي، من  الها حفظ، من لم يقلها ال يح
 :التهليل؛ ألن هناكضى هذا يشعر بأفضلية التسبيح على ومقت ،الكثرة، ومثل هذافي مبالغة  ))مثل زبد البحر((

خلاياه حلت "هنا  "مائة مرة كتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة خليئة -إلى آخره-.. .ال إله إال هللا :من  ال"
ن كانت مثل زبد البحر ،كلها البحر أضعاف أضعاف  فهذا يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل؛ ألن زبد "وا 
فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل  أحد بأفضل مما جاء به(( ))ولم يأت   :في التهليللكن تقدم  ،المائة

ا جعل مع ذلك من فضل عتق الر اب  د يزيد على ثم م ،أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات
 نعم؟ .-رحمه هللا-وتكفيره جميع الخلايا، كما  ال الحافظ ابن حجر  ،فضل التسبيح

 .....:...طالب
))حلت عنه في د يقة ونصف  "سبحان هللا وبحمده مائة مرة"نعم والحديث في الصحيحين ليس ألحد كالم، 

وكثير من الناس مثل هذا ال يخلر له على بال، أليس هذا هو الحرمان  خلاياه ولو كانت مثل زبد البحر((
 خوان.اإلبعينه؟ هذا هو الحرمان بعينه يا 

 ؟نعم ((سبحان هللا وبحمده))الواو هذه  ((ه))وبحمد
 .....:..طالب
، نعم، وألهج بحمده أسبح هللا :ل، نعم، ومنهم من يقول: هي عالفة، يعنييعني حال، بعضهم يقول:حا امتلبس  
 ، على كل حال المسألة معروفة عندنا...أسبح هللا وألهج :تقديره
 بن عطاء عن -وحاجبه– الملك عبد بن سليمان مولى -المذحجي– عبيد أبي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 عليه-عليه هنا في المولأ، وهو مرفوع إلى النبي  امو وف   "-رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن الليثي يزيد

يعني: فهو  "ال يدرك بالرأي"هنا إال أنه كما  ال ابن عبد البر:  افي مسلم، وهو إن كان مو وف   -الصالة والسالم
دبر كل صالة: عقب، وأهل العلم يقررون أن الدبر دبر عقب،  "صالة كل دبر سبح من"أنه قال: "، امرفوع حكم  

أعني على ذكرك وشكرك اللهم )) :تلفون في مثلولذا يخ ؛عنه و د يكون منفصال   ،بالشيء متصال  يكون  د 
ن  بل السالم، لكن هذا شيخ اإلسالم أن األدعية تكو  ههل يقال بعد السالم أو  بله؟ والذي يقرر  ((وحسن عبادتك
و د  يل فيها دبر، فليكن  ،ذكار تقال عقب الصالة: الدبر يحتمل هذا وهذا، بدليل أن هذه األأوال  ليس بملرد، 

 يعني عقب الصالة كما هنا. ((أن تقول في دبر كل صالة نال تدعف إني أحبك)):  وله لمعاذ
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رب ))كان إذا انصرف من صالته  ال: "من األدعية ما يقال بعد الصالة، نعم، ما يقال عقب الصالة،  اأيض  
 دعاء. دعاء، يعني للب المغفرةهذا  ((أستغفر هللا، أستغفر هللا))و ال:  (( ني عذابك يوم تبعث عبادك

إن شاء هللا -سيان   بل السالم أو بعده "ى شكرك وذكركاللهم أعني عل"فإذا  ال:  "،من سبح دبر كل صالة"
 ؟، نعم-تعالى
 ........:طالب

 على كل حال لو نوع؛ ألن المسألة محتملة، محتملة.
 وكبر"لم حملوه على الفرض، ال أن أهل العوهذا يشمل بعمومه الفريضة والنافلة، إ "دبر كل صالة وثالثين اثالث  "

 االحمد هلل ثالث   : ال هللا وحمد ،وثالثين او ال: هللا أكبر ثالث   ،وثالثين اني  ال: سبحان هللا ثالث  يع "وثالثين اثالث  
، قدير شيء كل على وهو ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده ،هللا إال إلهوختم المائة بال "، وثالثين
في الكثرة والعظمة،  "البحر زبد مثل كانت ولو"على النظائر،  لمراد بذلك الصغائر حمال  وا "ذنوبه غفرت

من حديث كعب بن عجرة، والنسائي من حديثي أبي الدرداء  اأيض  والحديث مخرج في صحيح مسلم، ولمسلم 
 أربع اوثالثين ويكبر  اث  يعني كما جاء في النوم، نعم، في النوم يسبح ويحمد ثال "وثالثين ايكبر أربع  " :وابن عمر

 ابأن يكبر أربع   الروايتينينبغي أن يجمع بين "يقول النووي: وثالثين،  االمائة، نعم يكبر أربع  وثالثين تمام 
 كل على وهو ،يحيي ويميت ،الحمد وله ،الملك له ،له شريك ال وحده ،هللا إال إله الويقول بعد ذلك:  ،وثالثين
 ما تكون مائة على كالم النووي.مائة وواحد، كون وعلى هذا ت ،" دير شيء

وظاهر السياق: ال إله إال هللا، والكل صحيح،  :ادةتكبير، ومرة بزي: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة و ال غيره
التسبيح منفصل عن التحميد، والتحميد منفصل  أنوثالثين،  اوثالثين، يحمد ثالث   اوثالثين، يكبر ثالث   ايسبح ثالث  

وثالثين، وهكذا التحميد  اثالث   ،تكبير، فيقول: سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللا، سبحان هللاعن ال
 والتكبير.

 ا))تسبحون وتحمدون وتكبرون هللا ثالث  فقال:  ،ما يدل على جمعها "ذهب أهل الدثور باألجور"وجاء في حديث: 
لحمد هلل، وهللا أكبر، سبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، سبحان هللا، فدل على أنه يقال: سبحان هللا، وا وثالثين((
 واألمر فيه سعة.، جائز وهذا، وهذا جائز ..والحمد هلل

لحديث جاء عند أبي داود  ولىوالتسبيح وعقد األذكار كلها باألنامل أفضل؛ ألنها مستنلقة، وكونها باليمين أ
 ؟لتيمن" نعموفيه مقال، لكن يشمله عموم: "يعجبه ا

فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء، أو الظهر لصالتين المجموعتين ذكرها افي الصالة األولى، 
 يذكر هللا بعد العصر وبعد العشاء؛ ألن ذكر الظهر فات محله، وذكر العصر فات محله، نعم. اوالعصر جمع  

يقول واحد: أنا ال أستليع أن أ ول: ال إله إال هللا  اآلحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد األعداد  د
ال يكون هذا من اعقد واحدة، و  ا،يد واحدة، نقول: إذا عددت عشر  وله الحمد، مائة ب ،له الملك ،وحده ال شريك له
 ؟نعماألذكار، نعم، فرق بين هذا وهذا،  ألن هذا عدد األعداد ما هو بعدد الذكر بالشمال ال؛

 ........:طالب
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 لما دخل على أم المؤمنين وهي تسبح بالحصى، ما أنكر -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  الف األولى؛خ
كرهت كراهة عليها إنما أرشدها إلى األولى، هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة 

 .ةشديد
يزده في األعداد المحددة ال، لكن إذا كان يغلب على كل حال إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم 

، ال -إن شاء هللا تعالى-وزاد حتى يبلغ العدد المللوب ال بأس به  على ظنه أنه ما استوعب العدد المللوب
 سيما في حديث المائة؛ ألنه نص على الزيادة نعم.

 نعم؟ ،-إن شاء هللا-به هذا عند الترمذي بسند مقبول ال بأس  أفضل ما أعلي السائلين(( أعليته))
 .......:طالب

 مقبول. "جعل هللا.." كذلك
وكانوا  ،إنه الدجال :ابن صياد هذا الذي يقال "صيادعبد هللا بن  بن عمارة عن مالك عن وحدثني"يقول: 

 الباقيات في يقول" اسمع سعيد   "سمعه" أي عمارة "أنه المسيب بن سعيد عن" أنه غيرهيحلفون عليه، ثم تبين 
نَد َربه َك َثَواب ا{ :يعني المذكورة في  وله تعالى "لصالحاتا ال َحاُت َخْيٌر ع  نعم  [( سورة الكهف64)] }َواْلَباق َياُت الصَّ

}اْلَماُل  :-جل وعال-البا يات مقابلة بالفانيات الزائالت في  وله  ،ألنه تعالى  ابلها بالفانيات ؛سميت بذلك
يَنُة اْلَحَياة   ال َحاُت{  َواْلَبُنوَن ز  ْنَيا َواْلَباق َياُت الصَّ كان أو  اذكر   العبد قول إنها" :لتتم المقابلة [( سورة الكهف64)]الدُّ

تالحظون هنا تقديم التكبير،  "باهلل إال قوة وال حول وال ،هللا إال إله وال ،هلل والحمد ،هللا وسبحان ،أكبر هللا :أنثى
أحب  ((ك بأيهن بدأت))ال يضر م التحميد إلى آخره، وجاء في الخبر: وبعضها تقدي ،وفي بعضها تقديم التسبيح

ال  ،وهللا أكبر ،هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا أحب الكالم إلى هللا أربع: سبحان)): االكالم في مسلم وغيره مرفوع  
  ي غراس الجنة، هذه هي غراس الجنة.وهذه ه ((يضرك بأيهن بدأت

 عوووووووووووووانموووووووووووووا سووووووووووووومعت بأنهوووووووووووووا القي أو
 وغراسووووووووووووووووووها التسووووووووووووووووووبيح والتحميوووووووووووووووووود

 

 يفووواغرس موووا تشووواء بوووذا الزموووان الفوووان 
 التكبيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور......و 

 ج

اللريق بين كثر، اغرس لنفسك أو احرم نفسك، و ه، المقصود أن هذه هي غراس الجنة، أ لل أو استإلى آخر 
 واضح، وهللا المستعان.

، رمعوي "الدرداء أبو قال :قال أنه" مدنيميسرة المخزومي ال "زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني" يقول:
، وفي "أخبركم" رف تنبيه لتأكيد الجملة المدخولةح :أال "أخبركم أال": زيد بن  يس األنصاري عامر بن  :ويقال
 "وأزكاها" ،ومنازلكم في الجنة "وأرفعها في درجاتكم"يعني أفضل األعمال،  "أعمالكم بخير" ،"أنبئكم" :رواية

 أن من لكم وخير" ،الفضة "والورق  الذهب" يعني إنفاق "إعطاء من لكم وخير ،مليككم عند" أنماها وألهرها،
 أخبرنا، :يعني "بلى :قالوا" يقتلونكم "أعناقكم ويضربوا" ، تقتلونهم،"أعناقهم ن فتضربو" ر،فاالك "عدوكم تلقوا

رق، وخير من إنفاق الذهب والو ، خير من خير من هذه األمور كلها تعالى هللا ذكر ،"تعالى هللا ذكر" :قال"
 الذكر. الجهاد في سبيل هللا
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 عذاب من له أنجى عمل من آدم ابن عمل ما: "جبل بن معاذ الرحمن عبد أبو وقال :زياد أبي بن زياد قال"
 ".-جل وعال- هللا ذكر منتعالى  هللا

لذي ال يخلر له الذكر على مرا ب لربه، بخالف الغافل والالهي ا ،ألن الذكر يدل على أن اإلنسان مستحضر
 بال، مثل هذا محروم.

 "أبيه عن -الزر يبن خالد بن رافع - يحيى بن علي عن المجمر هللا عبد بن نعيم عن مالك وحدثني"يقول: 
بن خالد بن رافع،  ىيصير؟ رفاعة بن رافع، يحي ماذا؟ ماذايحيى بن خالد بن رافع عن جده، عن عمه، أو 

 "-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وراء نصلي" يعني من األيام "ايوم   كنا: "قال أنه رافع بن رفاعة عن"نعم، 
 "((حمده لمن هللا سمع)) :وقال ،الركعة من رأسه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رفع فلما" صالة المغرب

 احمد   ،الحمد ولك ربنا" :هو رفاعة نفسه "وراءه رجل قال ))سمع هللا لمن حمده((وقال: "يعني شرع في الرفع 
-لوجه هللا  اخالص   :يعني اليب   ا: منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد، كثير  احمد   "فيه امبارك   اطيب   اكثير  

صلى - هللا رسول انصرف فلما" ،"كما يحب ربنا ويرضى"فيه: كثير الخير فيه، زاد النسائي:  ا، مبارك  -عز وجل
وما  ،هللا رسول يا أنا :الرجل فقال"، ايعني  ريب   "؟((اآنف   المتكلم من)) :قال -من صالته- -هللا عليه وسلم

 (("بضعة رأيت لقد)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" يرجو بذلك الثواب، "أريد بذلك إال الخير
بضعة ))، احرف   يعني بعدد حروفها، حروفها ثالثة وثالثين ((املك   وثالثينبضعة ))البضع: من ثالثة إلى تسعة، 

بالضم على  :أول   ؟أو أوال   أول   ((أيهم يكتبها أول))يسارعون، يتسارعون في كتابتها،  ((يبتدرونها اوثالثين ملك  
افظ منصوب على الحال، فمثل هذا الذكر ينبغي أن يح :بقلعه عن اإلضافة مع نية المضاف إليه، وأوال   ،البناء

 وهللا المستعان. ،عليه اإلنسان
  :الدعاء في جاء ما :باب شرح:

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
  :الدعاء في جاء ما :باب

صلى هللا - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني
 ((.ةاآلخر  في ألمتي شفاعة دعوتي أختبئ أن فأريد ،بها يدعو دعوة نبي لكل)) :قال -عليه وسلم

 :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ،الفقر من وأغنني ،الدين عني اقض   احسبان   والقمر والشمس ،اسكن   الليل وجاعل ،اإلصباح فالق اللهم))

 ((.سبيلك في وقوتي وبصري  بسمعي وأمتعني
صلى هللا عليه - هللا رسول أن -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن األعرج عن دالزنا أبي عن مالك عن وحدثني
 ال فإنه المسألة ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت إن لي اغفر اللهم :دعا إذا أحدكم يقل ال)) :قال -وسلم
 ((.له مكره

 رسول أن -نهرضي هللا ع- هريرة أبي عن أزهر ابن مولى عبيد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 ((.لي يستجب فلم دعوت قد :فيقول ،يعجل لم ما ألحدكم يستجاب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا
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 -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن سلمة أبي وعن األغر هللا عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني
 يبقى حين الدنيا السماء إلى ليلة كل -تبارك وتعالى- ربنا ينزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
  .له فأغفرَ  يستغفرني من ،فأعطيه يسألني من ،له فأستجيب يدعوني من :فيقول اآلخر الليل ثلث

- المؤمنين أم عائشة أن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 فلمسته الليل من ففقدته -صلى هللا عليه وسلم- هللا ولرس جنب إلى نائمة   كنت: "قالت -ارضي هللا عنه

 وبك ،عقوبتك من وبمعافاتك ،سخطك من برضاك أعوذ)) :يقول ،ساجد وهو قدميه على يدي فوضعت ،بيدي
 ((.نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال منك

صلى هللا عليه - هللا رسول نأ يزر  كَ  بن هللا عبيد بن طلحة عن زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني
 ال وحده هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل ،عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل)) :قال -وسلم
 ((.له شريك

 أن -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن اليماني سو طاو  عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 إني اللهم)) :يقول ،القرآن من السورة يعلمهم كما الدعاء هذا يعلمهم كان -لمصلى هللا عليه وس- هللا رسول
 فتنة من بك وأعوذ ،الدجال المسيح فتنة من بك وأعوذ ،القبر عذاب من بك وأعوذ ،جهنم عذاب من بك أعوذ
 ((.والممات المحيا

 أن -مارضي هللا عنه- سعبا بن هللا عبد عن اليماني وسو طا عن المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني
 نور أنت ،الحمد لك اللهم)) :يقول الليل جوف من الصالة إلى قام إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 ،فيهن ومن واألرض السموات رب أنت الحمد ولك ،واألرض السموات قيام أنت الحمد ولك ،واألرض السموات
 لك اللهم ،حق والساعة ،حق والنار ،حق والجنة ،قح ولقاؤك ،الحق ووعدك ،الحق وقولك ،الحق أنت

ليك ،توكلت وعليك ،آمنت وبك ،أسلمت ليك ،خاصمت وبك ،أنبت وا   ،وأخرت قدمت ما لي فاغفر ،حاكمت وا 
 .((أنت إال إله ال إلهي أنت ،وأعلنت وأسررت
رضي هللا - عمر بن هللا عبد جاءنا :قال أنه عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني

صلى هللا عليه - هللا رسول صلى أين تدرون  هل" :فقال األنصار قرى  من قرية وهي ،معاوية بني في -ماعنه
 بهن دعا التي الثالث ما تدري  هل :فقال ،منه ناحية إلى له وأشرت نعم :فقلت ؟هذا مسجدكم من -وسلم
 بالسنين يهلكهم وال ،غيرهم من اعدو   عليهم يظهر ال بأن دعا :فقلت ؟بهن فأخبرني :قال ،نعم :فقلت ؟فيه

 يوم إلى الهرج يزال فلن: "عمر ابن قال ،صدقت :قال، فمنعها بينهم بأسهم يجعل ال بأن ودعا ،فأعطيهما
 ".القيامة
 أن إما :ثالث إحدى بين كان إال يدعو داع من ما: "يقول كان أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني
م ،له يستجاب ما ،له يدخر أن اوا   ".عنه يكفر أن وا 

  "الدعاء في جاء ما :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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ْب َلُكْم{ما جاء في الدعاء، جاء األمر بالدعاء في  وله تعالى:  :باب ( سورة 46)] }َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعون ي َأْسَتج 
َباَدت ي{ :ولذا جاء ؛وهو عبادة من أفضل العبادات ،، فالدعاء مأمور به[غافر يَن َيْسَتْكب ُروَن َعْن ع   (46)] }إ نَّ الَّذ 

دعاء العبادة،  امسألة، يكون أيض   الدعاء، فالدعاء عبادة، والدعاء كما يكون دعاءاألمر ب بعد [سورة غافر
مشروعة  عبادةب -جل وعال-والعبادات في جملتها متضمنة للمسألة، متضمنة للمسألة، فما من مسلم يعبد هللا 

إال و د تضمنت هذه العبادة للب القبول، وللب الثواب المرتب على هذه العبادة، فالتعبد مستلزم للدعاء، التعبد 
المشروع مستلزم للدعاء، ومثلما ذكرنا هو من أشرف العبادات وأجلها، فعلى المسلم أن يلهج بالدعاء، بدعاء هللا 

ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة، وأن يرز ه أن يعينه على ذكره وشكره، وأن ي -جل وعال-
-اإلخالص في القول والعمل، إلى غير ذلك من الدعوات، ويحرص على الجوامع، واألدعية الثابتة عن النبي 

أن يلح بالدعاء، وعليه أن يتحرى ه وهو ال يشعر، عليه ؛ ليسلم من أن يعتدي في دعائ-عليه الصالة والسالم
وعند األذان، وساعة الجمعة، وفي يوم عرفة، وغير ذلك من  ،ات الفاضلة التي هي مظنة لإلجابة كالسجوداألو 

الموالن التي جاءت النصوص على أنها تستجاب فيها الدعاء، أو يستجاب فيها الدعاء، ويحرص على دفع 
ذكر الرجل يليل السفر يمد  ،))ألب ملعمك تكن مستجاب الدعوة((انع ودرئها، ومن أعظمها أكل الحرام، المو 

يلح ويكرر، وملعمه حرام ومشربه حرام وغذي  ،يديه، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب
يجتنب الدعاء ، فليحرص اإلنسان على ليب الملعم ليكون مستجاب الدعوة، استبعاد ؟فأنى يستجاب له ،بالحرام

 -رحمه هللا تعالى-ق التي يرد ذكر بعضها من خالل ما أورده المؤلف باإلثم، و لعية الرحم، ويتخلق باألخال
 في الكتاب.

عبد الرحمن بن هرمز  "األعرج عن" أبو الزناد عبد هللا بن ذكوان "الزناد أبي عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 
مستجابة، دعوة  وةدع نبي لكل "((دعوة نبي لكل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن"

صحيح البخاري لكنها ال توجد لسائر الرواة، كما أنها ال توجد في شيء ل جابة، كما جاء في رواية أبي ذرمست
 من نسخ المولأ ورواياته.

ال فاألدعية المحفوظة عن نبينا  "دعوة نبي لكل" عليه -الوصف بكونها مستجابة ذكر أو لم يذكر هو مقصود، وا 
إال بدعوة واحدة، نعم، له  من األنبياء لم يدع   اصور أن نبي  عن غيره من األنبياء كثيرة، ال يتو  -الصالة والسالم

 األمر واضح ومعروف. ،هذه الدعوة من صفتها أنها مستجابة، فنص عليها أو لم ينص اأدعية، إذ  
ن الدعوات مردود أو أن ما عداها م مفهوم تخصيص اإلجابة بدعوة واحدة ،مفهومه ،بها يدعو له دعوة مستجابة

على الرجاء كغيرهم؟ نعم على الرجاء، ال شك أن هذا ظاهر الحديث مستشكل، استشكل ظاهر الحديث بما و ع 
وغيره، مما و ع  أجيب له أكثر من دعوة -عليه الصالة والسالم-لكثير من األنبياء من الدعوات المجابة، النبي 

، وظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة -عليه الصالة والسالم-سيما نبينا لكثير من األنبياء من الدعوات المجابة ال 
الدعوة في جابة اإلأن المراد ب :مستجابة والبقية مردودة، لكن االحتمال الثاني: أنها على الرجاء، والجواب

فهو على  -عليهم الصالة والسالم-ذلك من دعواتهم  إجابتها، وما عداالمذكورة القلع بها، دعوة واحدة مقلوع ب
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دعوة عامة مستجابة، يعني تعم األمة كلها، وليس  -من األنبياء–، و يل: لكل واحد منهم مرجاء اإلجابة كغيره
 المراد بذلك الدعوات الخاصة، نعم، هذا أرجح.

دعا على عمومهم على من لم يجب دعوته  يعني لو دعا على أمته بالهالك كما فعل بعض األنبياء، نوح مثال  
نها دعوة عامة إ :ألم نقلالمستجابة بهداية جميع األتباع؟ أغر وا، لماذا لم يستغل األنبياء هذه الدعوة بالغرق، ف

لم  نعم، وبعض اإلخوان يقول: إن هذا القول هو الراجح، لماذا ؟لألمة كلها بحيث لو دعا عليهم بالهالك أهلكوا
 نعم؟  ؟جميع األمة ؟األتباعيدع بأن يهدي هللا جميع 

 ......:.طالب
 اعة.ع بين الحق والبالل إلى  يام السالصرا  لماذا؟ هذا ينافي السنة اإللهية، ينافي السنة اإللهية من وجود

-ومنها ما ال يستجاب، وفي الحديث الصحيح الذي سيأتي أن النبي  ،أما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب
 اأو سألت ربي ثالث  )) ((ا))دعوت ربي ثالث  ثنتين، دعا بثالثة أشياء، نعم فأجيب في ا -عليه الصالة والسالم

وسيأتي هذا الحديث، وال شك أن الحديث يجعل األنبياء في غير هذه الدعوة  ومنعني واحدة(( ،فأعلاني اثنتين
كغيرهم على الرجاء، لكن الناس في إجابة دعواتهم على حسب ما في  لوبهم من إيمان، وبما في أعمالهم من 

إنهم مثل غيرهم  :مل الناس في هذا الباب، فهم أرجى من ترجى إجابة دعوته، يعني ال يقالإتباع، وهم أك
هم أ وى من رجاء غيرهم؛ ألنهم أكمل الناس في كل باب من ، هم على الرجاء بال شك، لكن رجاؤ بالسوية، ال

  .أبواب الدين، كما أن أتقى الناس أرجى من غيره، وهكذا
 أن)) ،(())إن شاء هللاوفي رواية البخاري:  "((فأريد)) دعوته لقومه أو عليهم، فتعجل كل نبي ((يدعو بها))

 ((.اآلخرة في ألمتي شفاعة)) ،المستجابة ((دعوتي أختبئ
 في ألمتي شفاعة)) ،المستجابة ((دعوتي)) ،أن أدخر :يعني ((أختبئ أن -تعالى إن شاء هللا- فأريد))

 ((.اآلخرة
-يعني شفاعته  ((امن مات من أمتي ال يشرك بي شيئ   -إن شاء هللا-هي نائلة ))فوزاد في رواية أبي صالح: 

لعصاة الموحدين ثابتة باللريق  -عليه الصالة والسالم-شفاعته  ،لعصاة الموحدين -عليه الصالة والسالم
الشفاعة أجمع القلعي المتواتر، وال ينكرها إال من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار كالخوارج والمعتزلة، هذه 

 عليها من يعتد بقوله من أئمة اإلسالم وسلف األمة.
إثبات الشفاعة  اعلى أمته، وفي الحديث أيض   -عليه الصالة والسالم-ال شك أن الحديث فيه كمال شفقة النبي 

ن يعني هل من ضير أ ))لكل نبي دعوة مستجابة((محل اتفاق ممن يعتد بقوله من علماء األمة،  :وهي كما  لنا
عليه الصالة -ب؟ يعني هل من سوء األدب مع النبي النبوية أنها هل أجيبت أو لم تج ننا ش بعض الدعوات

هل هذا من  ؟أجيبت أو لم تجب؟ نعم يعبد(( ا))اللهم ال تجعل  بري وثن  أن نقول: إن دعوته في  وله:  -والسالم
ذلك من الدعوات  ، وما عدانبي دعوة مستجابة ؟ إذا عرفنا أن لكل-عليه الصالة والسالم-سوء األدب مع النبي 

، دعا على -عليه الصالة والسالم-على الرجاء، وسيأتي في حديث أنه لم يجب في دعوته الثالثة، نعم، هو دعا 
: -عليه الصالة والسالم-، ثم  ال اأ وام، هل و ع فيهم ما دعا به عليهم؟ ودعا على أشخاص، ولعن أشخاص  
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عليه الصالة -يعني بعد أن كانت لعنة تكون رحمة، وهذا من كمال شفقته  عليهم رحمة(())اللهم اجعل دعوتي 
أو غيره من األنبياء أن تجاب، إنما  -عليه الصالة والسالم-، فال يلزم من كل دعوة يدعو بها النبي -والسالم

، وما بياء دعوة مستجابةالمضمون دعوة بخالف غيره، فغير األنبياء جميع دعواتهم على الرجاء، فالمضمون لألن
ذلك على الرجاء، وهم أولى الناس بإجابة الدعاء؛ ألنهم ال يدعون إال مع توافر األسباب، ومع انتفاء  عدا

توافرت األسباب وانتفت الموانع ترتب األثر، لكن ال يلزم من ذلك أن يجاب بنفس ما دعا به، على الموانع، فإذا 
 .-إن شاء هللا تعالى-ما سيأتي 

ا الشفاعة العظمى التي بواسلتها يتخلص الناس من هول المو ف هذه خاصة به، له شفاعات خاصة، ولغيره أم
، لكن الشفاعة لعصاة الموحدين ألمته، الشفاعة ألمته في اآلخرة، هو يشفع ألهل المو ف كلهم، شفاعات اأيض  

 ،ال إله إال هللا، فهذه شفاعة من شفاعاته وال يبقى فيها من  ال: ،لكن شفاعته الخاصة بأمته بإخراج العصاة نعم
 وله أكثر من شفاعة.

- هللا رسول أن بلغه أنه وهنا فيه إسقاط، األصل عن مسلم بن يسار "سعيد بن يحيى عن وحدثني عن مالك"
 فالخبر مرسل. ،ومسلم بن يسار تابعي ،فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم

 .......:.طالب
 .-صلى هللا عليه وسلم-يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول هللا عن خ، ال، س  ال، ما هو من الن  

 ........طالب:
 إنما موجود في بعض الروايات. ،هو ال يتصور أن يكون من يحيى بن سعيد

تابعي، يسار مسلم بن ، فهنا يقول: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث وال في متنه، وهو مرسل
صلى هللا -أنه بلغه أن رسول هللا "، ا ابن عبد البر فيها مسلم بن يسارالنسخة التي و ف عليهدل على أن 
يا هللا، حذف حرف  :فالق اإلصباح، اللهم: أصلها "((اإلصباح فالق اللهم)) كان يدعو فيقول: -عليه وسلم

، وجاء في شعر يقال: يا اللهم اي نادر  بياء، يعن ولذا يندر ا تران اللهم ؛يا هللاالنداء وعوض عنه بالميم المشددة، 
 والخالف في ذلك معروف: ،أو لغيره أمية بن أبي الصلت

 ألموووووووووووووووووووا إنوووووووووووووووووووي إذا موووووووووووووووووووا حووووووووووووووووووودث  
 

 يووووووووووووووا اللهووووووووووووووم يووووووووووووووا اللهووووووووووووووم :أ ووووووووووووووول 
 ج

 بعضهم يحكم عليه بالشذوذ. ،وهذا نادر
 م فالق اإلصباح(())الله، اجاعل الليل سكن   ((اسكن   الليل جاعل))والصبح،  ((اإلصباح -مظهر– ))اللهم فالق

 ؟فالق، نعم، إعرابها؟ نعم
 :.......طالب

  ؟بدل من لفظ الجاللة
 ؟ماذامنادى 

 طالب........
 المنادى؟  ؟من هللا أو بدل
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 ......:.طالب
أو هي بدل من لفظ الجاللة المنادى الذي  ،يا جاعل الليل ،يا فالق اإلصباح ،منادى؟ اللهم يعني يا هللا أمبدل 

، افالق اإلصباح: مظهر الصبح، وجاعل الليل سكن  ؟ محل لفظ الجاللة المنادى النصب، نعم ؟محله النصب
  نعم؟ ،حل للنوم، جعل الليل والنهار، نعم الليل سكن، مان  جاعل الليل سك

 ......:.طالب
( سورة 35)]َتُغوا م ن َفْضل ه { }ل َتْسُكُنوا ف يه  َول َتبْ  [( سورة القصص35)] َول َتْبَتُغوا م ن َفْضل ه {}فيها لف ونشر،  ال

 .[القصص
 ........:طالب

، الليل لتسكنوا [( سورة القصص35)] }َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ل َتْسُكُنوا ف يه  َول َتْبَتُغوا م ن َفْضل ه {اآلية أولها،  ،ل ب
النهار معاش، ليبتغى من فضله بللب فضله، هذا األصل، هذا األصل أن الليل سكن و فيه، والنهار لتبتغوا من 

 الرزق، لكن كثير من الناس عكس، جعل الليل هو و ت السعي، والنهار هو و ت النوم.
معلوف على الليل،  ((والشمس  والقمر  ))عليها؟  ماذاالشمس  ؟عندكم ماذا ((والشمس، ا))وجاعل الليل سكن  

، أي احسبان  وجاعل الشمس  والقمر   ((احسبان  ))قمر وجاعل الشمس وال :والعلف على نية تكرار العامل، يعني
يَن : -جل وعال-كما في  وله  ،احساب   ن  َل ل َتْعَلُموْا َعَدَد السه  َرُه َمَناز  َياء َواْلَقَمَر ُنور ا َوَقدَّ ْمَس ض  }ُهَو الَّذ ي َجَعَل الشَّ

َساَب{ ما ظالم، هار، أنه ال فرق بين ليل وال ن ، يعني تصور[( سورة يونس3)] َواْلح  الصفة واحدة كلها إما شمس وا 
َرُه كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته؟  َياء َواْلَقَمَر ُنور ا َوَقدَّ ْمَس ض  }ُهَو الَّذ ي َجَعَل الشَّ

َساَب{  يَن َواْلح  ن  َل ل َتْعَلُموْا َعَدَد السه  سبان بمعنى واحد، هذه والحساب والح ،، بهذا نعرف[( سورة يونس3)]َمَناز 
ثم جاء للب الحاجة، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما  ،مقدمات، فيها من الثناء ما فيها

 في  بول دعائه. ايكون سبب  
الفقر  ((الفقر من وأغنني)) والمراد ديون الخلق، وديون الخالق، ودين هللا حق أن يقضى، ((الدين عني اقض  ))

شغل اإلنسان عما خلق من أجله وهو العبادة، أو الذي يلجئه إلى تكفف الناس وسؤالهم، هذا استعاذ منه الذي ي
وللب الغنى منه، وليس المراد به الغنى الذي يلغي اإلنسان ويشغله عما خلق  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

لما فيه من رؤية ما يسر، ورؤية  ((ري وبص)) لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع، ((بسمعي وأمتعني)) له،
 و راءته، -جل وعال-لتمكن من النظر في المصحف، ورؤية كالم هللا ل ا ات بالتدبر واالعتبار، وأيض  المخلو 

 ((.سبيلك في ني))وقوه  ،من القوة ني(()) و   :ويروى  ،واحدة القوى  ((وقوتي))
، واالحتمال اآلخر أن يراد به جميع أعمال البر، ادويحتمل أن يراد به الجهفي سبيلك،  ااجعلني  وي   :يعني

أن  -جل وعال-ومن أعظم ما يندرج في هذا للب العلم، لالب العلم يسأل هللا ، وجميع أعمال البر في سبيل هللا
لكن إذا أللق السبيل فالمراد به الجهاد، لو  ني في سبيلك(())و و  يقويه على تحمل المشقة في للب العلم، 

إلى الجهاد في سبيل هللا، لكن إذا  اأولي   اوجعل غلته في سبيل هللا، ينصرف انصراف   ا ف إنسان شيئ  أوصى أو و 
 لم يوجد نظر، نظر في الوجوه األخرى من أعمال البر التي يمكن أن يللق عليها في سبيل هللا، نعم.
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{}َوف ي َسب يل  َّللاه  َوابْ أما في آية مصارف الزكاة فالمراد بها الجهاد،  ب يل  ، المراد به الجهاد، [( سورة التوبة46)] ن  السَّ
( (افي سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف   ا))من صام يوم  : -عليه الصالة والسالم-وفي مثل  وله 

ولذا جاء به البخاري في كتاب الجهاد، فكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل هللا هنا الجهاد، والذي  ؛محتمل
يبتغي بذلك  ا، فمن صام يوم  -جل وعال-ه هللا يرجحه كثير من أهل العلم أن في سبيل هللا يراد به ابتغاء وج

 ، نعم.اوجه هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريف  
 .......:طالب

 والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الوالد، لكن الخبر فيه ضعف، نعم. ،ذلكجاء الخبر ب
 .......:طالب

من رؤية الهالل في أوله، ثم  ا، الحسبان نحسب الليالي واأليام بدء  هذا الحساب، الحساب مبني على الرؤية
 نحسب ما بعده.

 .......:طالب
 ال ما يجزئ، ما يجزئ.

 ......:.طالب
شيء، ال و هذا ما يدخله حساب  أفلروا لرؤيته(( ،))صوموا لرؤيتهأما بالنسبة للعبادات فهي مبنية على الرؤية، 

، لو مشوا ةيعني لو زاد يوم ونقص يوم ما هو بمشكل ،هذا أمر سهل حلول آجالهم وديونهمأما حسابات الناس و 
وألن ترائي الهالل إنما يللب من أجل العبادات، ال إشكال في  لكونه أضبط ألمورهم؛ ،ا يالمون على التقويم م

مربولة برؤية فهي ما العبادات تام أو نا ص، أبناء على أن الشهر كون الدين يحل يوم الخميس أو الجمعة 
 ة على الرؤية، مبنية على الرؤية.على كل حال أمور العبادات كلها مبني. الهالل
وأبي الزناد اسمه  ،عبد الرحمن بن هرمز "األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن وحدثني": -رحمه هللا-ثم  ال 

والنهي  "((أحدكم يقل ال)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن"عبد هللا بن ذكوان، 
 إن لي اغفر اللهم دعا إذا)) األصل فيه التحريم، وحمله النووي على الكراهة، وابن حجر  ال: هو أولى، نعم،

ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى  ((له مكره ال فإنه المسألة ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت
 نعم؟ هة عند النووي وعند ابن حجر؟الكرا 

 .......:طالب
جاء في  ((-إن شاء هللا-وثبت األجر  الظمأذهب )) ((لهور إن شاء هللا))نعم ما جاء من بعض األدعية: 

بعض األدعية التعليق بالمشيئة، لكن هذا صارف عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول: يبقى النهي هنا على 
ء الدعاء بلفظ األمر ال يجوز أن يقترن بالمشيئة، أما إذا جاء بلفظ الخبر، الدعاء جاء بلفظ وأنه إذا جا ،التحريم

ولذا لم يرد دعاء مقرون بالمشيئة لفظه لفظ األمر، إنما جاء ما لفظه لفظ الخبر،  ؛الخبر جاز ا ترانه بالمشيئة
ما تقول: اللهم  ،، ثبت األجر إن شاء هللاأتيلكن ما تقول: اللهم لهره إن شاء هللا، ما ت ))لهور إن شاء هللا((

 ، تدخل في النهي.أتيثبت أجري إن شاء هللا، ما ت
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 المسألة أي يجتهد ويلح من غير استثناء في ((..ليعزم ،شئت إن ارحمني اللهم ،شئت إن لي اغفر اللهم))
 إن ارحمني اللهم ،شئت نإ لي اغفر اللهم))((، له مكره ال -جل وعال-يعني هللا - فإنه)) التي هي الدعاء،

المقصود أن كل دعاء بلفظ ))اللهم ارز ني إن شئت(( زاد في رواية همام عن أبي هريرة عند البخاري:  ((شئت
التحريم، فال يجوز أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا  األمر ال يجوز أن يقرن بالمشيئة، األصل في النهي

 ، نعم؟إذا جاء بلفظ الخبر ال بأس حرام، لكن
 .......:طالب
اللهم وفقه إن شئت، بلفظ األمر ما يجوز، الفرق أن هذا بلفظ  :الخبر، لكن ما تقول بلفظ ما في شي؛ ألنه نعم

 ذا بلفظ األمر جاءت النصوص بمنعه.الخبر جاءت النصوص بجوازه، وه
ض الناس يمتنع من الدعاء ألنه ألن بع ما يعلم من نفسه من التقصير"الدعاء،  اال يمنعن أحد  ": يقول ابن عيينة

، فال ينبغي أن يمتنع بسبب تقصيره، نعم على اإلنسان أن يتواضع -جل وعال-يعرف أنه مقصر في حق هللا 
ن كان صالح   اخائف   امن ذنبه وتقصيره، وأن يكون أيض   وجال   اوأن يكون خائف   ، ومع هذا امن عدم  بول عمله وا 

 نط يصل به الحد إلى أن يقويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه وال ،-عالجل و -الخوف يوسع الرجاء في هللا 
جل -حرام، بل يحسن الظن بربه  ،واليأس من روح هللا ال يجوز ،ألن القنوط من رحمة هللا ال يجوز وييأس؛
 .-وعال

 الجنة وهذه ل هللا الجنة، يخجل أن يسال هللاسنة في العبادة ويقول: إنه ال يسأشخص يتعبد سبعين سنة، سبعين 
عبادته، بل يكتفي أن يستعيذ به من النار، هذا موجود، ال يسأل الجنة، يخجل؛ ألن عمله ال يناسب، وال يكفي، 
وعلى أسلوب العوام ال يواجه أن يللب به الجنة، يقول: يكفيه أن يستعيذ باهلل من النار، ال شك أن هذا 

وفيه شيء من اليأس، لكن مع  ،الخوفر فيه زيادة في ، لكنه من وجه آخ-جل وعال-استحضار لعظمة هللا 
 ويستعيذ به من النار. ،ذلك على اإلنسان أن يسأل هللا الجنة

 د أجاب دعاء شر  -جل وعال-ما يعلم من نفسه من التقصير، فإن هللا  الدعاء اال يمنعن أحد  "عيينة: يقول ابن 
فعلى اإلنسان أن يسعى في ، ، أجاب هللا دعائه"ن حين  ال: رب أنظرني إلى يوم يبعثو  -وهو إبليس-خلقه 

إصالح عمله، وأن يجتنب ما نهي عنه، ويصدق ويلح في الدعاء، ويتوسط في أمره، ال يزيد جانب الرجاء 
 بحيث يأمن من مكر هللا، وال يزيد جانب الخوف بحيث ييأس ويقنط من رحمة هللا.

 الزهري  "أزهر بن" عبد الرحمن "مولى" سعد بن عبيد "عبيد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 
يستجاب )) "((يعجل لم ما ألحدكم يستجاب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن"

مائة  ،ثالث، عشر ،مرتين ،يعجل أو يتعجل في اإلجابة واالستجابة، يتعجل يسأل مرة ((ألحدكم ما لم يعجل
جل -ولكن هللا  ،ظن نفسه أنه ليس بأهل أن تستجاب دعوته، أو يرى أنه أهل لإلجابةيقول: خالص، إما أن ي

ألن  ييأس ويقنط وأنه ليس بأهلو ، هذا ما يقتضيه االستعجال، إما أن يستحسر، منعه من هذا الحق -وعال
ق للدعاء فأمر فائدة، على حد زعمه، هو ما يدري المسكين أنه إذا وف ما في دعا ،ألنه دعا، دعا تجاب دعوته؛

 في درء الموانع. اأن يسعى جاهد   -جل وعال-اإلجابة أسهل، لكن على اإلنسان مع تحسينه الظن بربه 
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بدعائه،  المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان  " ال ابن بلال:  ((لي يستجب فلم دعوت قد :فيقول))
شيء من الدعاء ما يستحق به اإلجابة، فيصير أو أنه أتى من الدعاء يعني جاء ب ،بدعائه فيكون كالمان  

 ."وال ينقصه العلاء ،كالمبخل للرب الكريم الذي ال تعجزه اإلجابة
ا في ذلك من وفي الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يالزم الللب، يالزم الللب وال ييأس من اإلجابة، لم

ظهار االفتقار االنقياد واالستسالم ألنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم ": فحتى  ال بعض السل ،وا 
ال شك أن الذي وفقه للدعاء يوفقه لإلجابة، لكن ال يلزم أن يجاب بنفس ما  ، فاإلنسان إذا وفق للدعاء"اإلجابة

 دعا على ما سيأتي.
دفع عنه له في القيامة، أو ي فإما أن تستجاب بعينها، أو تدخر ،ال تردأن دعوة المؤمن و د جاء ما يدل على 

 .نعم من الشر ما هو أعظم منها،
 .......:طالب

دعا، ثم دعا ثم  ،المقصود أنه سواء  كان بلسان حاله أو مقاله، إذا كان الباعث له على الترك كونه دعا، دعا
 ثم ترك ولو لم يلفظ به. ،دعا

 .......:طالب
ثم ترك  ال: دعوت  ،مائة ،عشر ،الثث ،ال، ليس هذا من االستعجال، االستعجال لو  ال: اللهم عجل، مرتين

 .، نعمباالستعجال فلم يستجب لي
 ......:.طالب

هذا  ((غير آجل عاجال  )) :ولذا جاء في دعاء االستسقاء ؛الستجابةتعجل ا ..،األمر بتعجيل الدعوة ليس تعجال  
  .ما يضر؛ ألن الحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيله

إال الدعاء، ال شك أن القضاء والدعاء يعتلجان، نعم، فقد يكون في الدعاء من القوة ما يرد ال يرد القضاء 
أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما ال يمحى به  ،القضاء، و د يكون في القضاء ما يرد من القوة

 القضاء.
 سلمة أبي وعن" ي موالهمالجهن "األغر -سلمان- هللا عبد أبي عن شهاب ابن عن مالك عن وحدثني"يقول: 

وفي  ((ربنا ينزل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن هريرة أبي عن -بن عبد الرحمن بن عوف-
وهذا حديث النزول  ((الدنيا السماء إلى ليلة كل -تبارك وتعالى- ))ينزل ربنا ))يتنزل ربنا(( :رواية في البخاري 

 .ا لعي   االثابت لدى األمة ثبوت  اإللهي، الحديث العظيم المتفق عليه، 
 الليل ثلث يبقى حين ((اآلخر الليل ثلث يبقى حين كل ليلة إلى السماء الدنيا -لىاتبارك وتع-))ينزل ربنا 

، والنزول اإللهي على (شرح حديث النزول) :، الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ اإلسالم في مجلد أسماهاآلخر
 ن أئمة اإلسالم وسلف األمة ثابت حق على ما يليق بجالله وعظمته، نثبتما يعتقده أهل السنة والجماعة م

المعنى، أما كيفيته فاهلل أعلم بها، علينا أن نؤمن بما بلغنا،  عن ن له معنى، وأنه ليس مجرد خبر عار  ونعتقد أ
أورد إشكاالت  وليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك، فأمره كغيره من الصفات، المعاني معلومة، والكيف مجهول،
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، فإذا نزل هل " دم اإلسالم ال تثبت إال على  نلرة التسليم"لكن نقول ما  اله علماء اإلسالم:  ،حول الحديث
أنه يحصل النزول يخلو منه العرش أو ال يخلو؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والذي رجحه شيخ اإلسالم 

ما يورده بعضهم من أن التقييد بثلث الليل على  اوأيض  وال يخلو العرش، هذا له نصوص، وذاك له نصوص، 
اختالف المسافات  د يكون ثلث الليل اآلخر هو الثلث الثاني عند  وم، والثلث األول عند آخرين، فيكون كل 

، -رحمه هللا تعالى-الو ت، كل الليل ثلث، المقصود أن هذه إشكاالت أجاب عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ذا كان في المخلو ات ما ال نستليع درك حقيقته وعلينا إذا س معنا مثل هذا الخبر أن نقول: سمعنا وألعنا، وا 

 ؟!-جل وعال-فكيف بالخالق الذي ال تدركه األفهام وال تبلغه األوهام  ،وكنهه
فتسجد تحت العرش، ماذا  وعشرين ساعة، وجاء في الحديث الصحيح أنها تذهب افي فلكها أربع  الشمس تدور 

 نقول: سمعنا وألعنا، ليس لنا كالم مع الخبر إذا صح. ؟ الخبر صحيح،ول عن هذا الخبرنق
ننا ش متونها، لكن األمور الغيبية إذا صحت عن النبي  ن ندركهاأمور الشهادة، األشياء المشهودة التي يمكن أ

 ليس لنا أن ننا ش متونها. -عليه الصالة والسالم-
على منبر الجامع األموي يتحدث عن النزول  اورأى شخص   ،مر بدمشقابن بلولة في رحلته يقول: إنه 

فنزل من  ،ثم وصفه بأنه كثير العلم  ليل العقل، و ال: إن هللا ينزل في ثلث الليل األخير كنزولي هذا ،اإللهي
ابن في الو ت الذي دخل فيه  -رحمه هللا-المنبر، ويقصد بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهذه فرية، الشيخ 

وأنه حقيقي  ،، لكن من أراد أن يثبت النزول-رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم  ،في السجن كان بلولة دمشق
يع ا كما أن نزولي هذا حقيقي، يعني كما لو  رأ  احقيقي   و ال: إن هللا ينزل نزوال   ،فنزل من الدرج }َوَكاَن َّللاهُ َسم 

ير ا{  إلثبات أن هذا حقيقة وليس  ، واألخرى على أذنهعلى بصره إصبعه ..،فوضع يده ،[( سورة النساء156)]َبص 
حقيقية، وال يظن بذلك  -جل وعال-بمجاز، كما أن العين الباصرة عند المخلوق حقيقية فكذلك العين عند الخالق 

 أنه يشبه؛ ألن مثل هذا وارد، فوضع إصبعه على عينه وسمعه وبصره، على بصره وسمعه.
وأن  ،كما أن هذا النزول حقيقة ،حقيقة -جل وعال-لمراد به إثبات أن ما ثبت عن هللا على كل حال إذا كان ا

أنهما يجتمعان في كون كل  هذا البصر حقيقة، وأن هذا السمع حقيقة فال يقتضي التشبيه، ال يقتضي التشبيه إال
لخالق مثل بصر سمع الخالق مثل سمع المخلوق، وبصر ا ،منهما حقيقة، أما أن يكون السمع مثل السمع

المخلوق، ونزول الخالق كنزول المخلوق فال، وعلى كل حال ما ذكره ابن بلولة عن شيخ اإلسالم فرية، وهو 
، فمن اإللوهيةمجرب بذلك، ورحلته على ما فيها من أعاجيب إال أن فيها جميع ما يذكر من مخالفات في توحيد 

بأمثلة للمخالفات في هذه األبواب فليقرأ رحلة ابن ويريد  اإللوهيةأراد أن يدرس كتاب التوحيد ومسائل توحيد 
بلولة، فيه دعاء صريح لألشخاص، وفيه ادعاء علم الغيب من  بل األشخاص، وفيه أمور من الشرك األكبر 

 واألصغر الشيء الكثير.
 .......:طالب
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من أسماء  -جل وعال-اهلل على كل حال إذا كان  صده أن ما نسب أو ما جاء عن هللا وعن رسوله مما يتعلق ب
فيه على ما وصفات إذا كان المقصود به إثبات أن هذا الكالم حقيقة ال مجاز فله أصل، وينبغي أن يقتصر 

 ؛ ألن الذهن  د يفهم من المتصرف أنه يريد التشبيه أو التمثيل، فيقتصر من ذلك على ما ورد.ورد
 .......:طالب
 .-تبارك وتعالى- أمر الخالق عظيمن على أصبع، يعني وضع السماوات على أصبع، واألرضي ،نعم

فهذا الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ اإلسالم في كتاب مستقل، كتاب نفيس ال يستغني عن  راءته لالب 
على ما يليق بجالله وعظمته، فعلينا  -جل وعال-علم، بين فيه مذهب السلف واألئمة في إثبات النزل هلل 

 ال تثبت إال على  نلرة التسليم. اء عن هللا وعن رسوله، وكما  ال أهل العلم:  دم اإلسالماإليمان والتسليم لما ج
الحديث كثير من المتأخرين، نعم؛ ألنهم توهموا فيه التشبيه، فالتعليل مرحلة تالية للتشبيه، لكن الحق  ل  أو   ،هل  وأو  

وال شك أن تأويل  ،-ليه الصالة والسالمع-هو التنزيه مع اإلثبات، مع اعتقاد ما جاء عن هللا وعن رسوله 
، كله حيد عن الصواب، عن مذهب السلف، -جل وعال-النزول أو غير النزول، ينزل أمره، ينزل ملك بأمره 

 وسلف هذه األمة وأئمتها، وكل خير في اتباع من سلف.
 ؛يعني في و ت التهجد ((كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر -تبارك وتعالى-))ينزل ربنا 

ن  ام من نصفه ولذا يفضل أن يقوم اإلنسان يتهجد في الثلث األخير من الليل؛ ألنه هو و ت النزول اإللهي، وا  
 أدرك من الثلث ما أدرك. ونام السدس األخير

 ((. له فأغفر يستغفرني من ،فأعطيه يسألني من ،له فأستجيب يدعوني من :فيقول))
 المسبو ة باالستفهام. ثة منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببيةوهذه األفعال الثال

وهو معروف بصفاء عقيدته على مذهب السلف، رد على من تأول النزول  -رحمه هللا تعالى-ابن عبد البر 
ك ل  ، رده بأن أمره ورحمته تنزل في الليل والنهار، في كل و ت، نعم نزول األمر والم  -جل وعال-بنزول أمره 

حمة في كل و ت، ال يختص هذا بالثلث األخير من الليل، فهذا مما رد به اإلمام الحافظ أبو عمر بن عبد والر 
 البر على من تأول حديث نزول أمره.

 أن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن -األنصاري - سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"يقول: 
، "الليل من" ففقدته "ففقدته -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول جنب إلى نائمة   كنت: "قالت المؤمنين أم عائشة

تبحث عنه  "بيدي" ، يعني للبته والتمسته وبحثت عنه"فلمسته" انتبهت في ليلتها في نوبتها، فلم تجده بجوارها،
أن يدي على  دميه، يد واحد على القدمين، يستدل بهذا من يقول: ب "قدميه على يدي فوضعت" بيدها، تقول:

إال  امع  السنة إلصاق القدمين حال السجود، إلصاق القدمين حال السجود؛ ألنه ال تقع اليد الواحدة على القدمين 
إن األصل  :وفي المسألة حديث عند ابن خزيمة، وعلى كل حال الذي يخالف في هذا يقول ،إذا كانتا ملصقتين

 ؟أرجح، نعم في الصالة حال السجود المجافاة، وهذا منها، لكن اإللصاق
 .......:طالب

 اإللصاق.
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الملموس ال ينتقض وضوؤه،  وفي هذا أن ،ي على  دميه وهو ساجد"و عت يد"وضعت، في رواية:  "ساجد وهو"
 برضاك أعوذاللهم إني )) :-حال سجوده- يقول في دعائه -حال– وهو ساجد"ه، الملموس ال ينتقض وضوؤ 

، من ..من األفعال يعني هذا ترق    "((عليك ثناء أحصي ال ،منك وبك ،عقوبتك من وبمعافاتك ،سخطك من
الذي هو السخط، والمعافاة لها  له مقابل ضا، الر -جل وعال-وهو هللا  ات الفعلية إلى منشئ هذه األفعالالصف

نما  ال:  ،-جل وعال-ال مقابلة هلل  ((وبك))مقابل التي هي العقوبة، لكن  جعله هو المقابل  ((بك منك))وا 
أي ال أبلغ الواجب من الثناء عليك  :ال أحصي ثناء عليك ((ال أحصي ثناء  عليك))إذ ال مقابل له،  ،لنفسه

يعني الثناء عليك الذي يبلغ الواجب في الثناء كما أثنى هللا  ((نفسك على أثنيت كما أنت)) لعجزي عن ذلك،
بغي، وأن يشكره على جميع نعمه فهو كما ين -جل وعال-ا المخلوق عاجز عن أن يثني على هللا على نفسه، إذ  

نكسار اإلنسان ، مبالغة في ااالنكسارهذا مبالغة في إذا اعترف بعجزه رجي له ما تمناه، متصف بالعجز، لكن 
، وأنه عالم ما في نفسه، لكن هذه مبالغة بعدم القدرة في بيان -جل وعال-بين يدي ربه، يفوض األمر إلى هللا 

ظهاره، هذه مبال وعظم نعمه التي ال  ،وبالغ في بيان عظمة ربه ،واإلنسان إذا بالغ في بيان عجزه ،غةالعجز وا 
إذا علم من  -جل وعال-يستليع أن يكافئها، وعظم شأنه الذي ال يستليع أن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه، هللا 

 ؟نعمهذا الكالم ال شك أن له و ع عنده، العبد الصدق في مثل 
 .....:.طالب

ومع ذلك يثني، هو يثني، لكن يقول مثل هذا إظهار ا لعجزه مع ما أثنى به عليه، نعم، وهو  اجز،يقول: أنا ع
جل -أما ما يليق باهلل  ،يقول: أنا أشكر لكن على قدر استطاعتيعاجز عن الشكر مع أنه يلهج بالشكر، 

ا مويقابل نعمه التي ال تعد وال تحصى أنا عاجز عنها، يدعو ويقول هذا الكال ،-وعال  ، هذا مللق.أيض 
  .وهللا أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


